ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14,
ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ

Ενημερωτικό
Δελτίο

Τεύχος 60
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Webinar ΟΕΕ: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου,
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
διοργάνωσε με επιτυχία διαδικτυακό
σεμινάριο με θέμα: Ρύθμιση Οφειλών
και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Φώτης
Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομικών.
Προλόγισε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας,
Πρόεδρος του ΟΕΕ.

Μπορείτε
να
παρακολουθήσετε
τη
συζήτηση
(https://www.youtube.com/user/oikonee)
και
μέσω
(https://www.facebook.com/oikoneegr).
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Πρόεδρος ΟΕΕ για Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2021: Ανάκαμψη τύπου V υπό προϋποθέσεις

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021
δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας για τις διαφαινόμενες
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η εκτίμηση για ανάπτυξη στο 7,5% την επόμενη χρονιά από
ύφεση 8,2% φέτος, βασίζεται σε μία βασική παραδοχή: Ότι η
πορεία της πανδημίας θα είναι φθίνουσα, με αποτέλεσμα να μη χρειαστούν γενικευμένα περιοριστικά μέτρα.
Αυτό θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας περισσότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία,
μέσω τόσο της γενικευμένης αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και της επανάκαμψης του τουρισμού.
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων του
Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να επιτευχθεί και ο στόχος για αύξηση των επενδύσεων κατά 30,4%, που θα στηρίξει
την απασχόληση και θα απομακρύνει το ενδεχόμενο ραγδαίας αύξησης της ανεργίας.
Υπό αυτό και μόνο το πρίσμα, λοιπόν, η ελληνική οικονομία θα ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών
της την επόμενη χρονιά (ανάκαμψη τύπου V)».

Σημαντικές παρεμβάσεις από την ομάδα εργασίας Υπ. Εργασίας – ΟΕΕ

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις, προς όφελος των λογιστών – φοροτεχνικών, των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων, είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας και της διάδρασης της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας, μεταξύ
στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και έμπειρων λογιστών – φοροτεχνικών του ΟΕΕ η οποία συγκροτήθηκε
πρόσφατα μετά από πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, και σε συνεργασία με τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.
Πρόκειται για:




Τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις/εργοδότες να υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, από
19/10/2020 έως 31/10/2020 το έντυπο, “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα
εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”.
Τη δυνατότητα επανυποβολής του εν λόγω εντύπου ως ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, έως την ίδια ημερομηνία,
προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη της αρχικής δήλωσης (όπως εσφαλμένα ποσά ανά εργαζόμενο σε
σχέση με τις ημέρες αναστολής και τις μεικτές αποδοχές, λανθασμένα, μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ,
κ.ά.).

Οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις αποδεικνύουν ότι, μέσα από τον υγιή διάλογο και τη διαρκή συνεργασία
επιλύονται προβλήματα, άμεσα και αποτελεσματικά.
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Το 1ο Digitalk του ΟΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι πλέον πιο έτοιμη να διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια, σε σχέση με το
παρελθόν, εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Μιλώντας στο 1ο Digitalk
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, «Ταμείο Ανάκαμψης: Αξιοποίηση κονδυλίων και νέο
παραγωγικό μοντέλο», ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι «στο παρελθόν, ενώ είχαμε δημόσιες επενδύσεις 4-5 δισ. ευρώ
στο σχετικό πρόγραμμα, κάθε χρόνο γίνονταν πληρωμές 1,5 δισ. ευρώ λιγότερο από τις προγραμματισμένες».
Αναφέρθηκε ακόμα στην σημαντική καθυστέρηση μεταξύ της προκήρυξης και της υλοποίησης των έργων:
«Από την έναρξη του διαγωνισμού μέχρι την ύπαρξη αναδόχου, ο μέσος χρόνος είναι 23 μήνες, και από τη φάση
του αναδόχου έως την ολοκλήρωση του έργου, ο μέσος χρόνος είναι 28 μήνες. Δηλαδή, η καθυστέρηση στην
υλοποίηση των έργων είναι ίση με τη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης». Μάλιστα, απέδωσε στη γραφειοκρατία
και στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού το γεγονός ότι πολλά έργα δεν είναι ώριμα.
Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, ο κ. Σκυλακάκης ανακοίνωσε μέτρα, που θα
βοηθήσουν στις επενδύσεις και στην απορρόφηση κονδυλίων, όπως, η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων, η
ηλεκτρονική παρακολούθηση των έργων, η αντιμετώπιση καθυστερήσεων, που προκαλούν οι δικαστικές
προσφυγές, η υποστήριξη μονάδων σχεδίασης και υλοποίησης του έργου.
Τη συζήτηση προλόγισε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος
τόνισε ότι «η ταχύτατη, ορθολογική και εμπροσθοβαρής εκταμίευση των κονδυλίων, αλλά και η κατάθεση ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου με ταχείς διαδικασίες απορροφητικότητας, πάνω σε ένα νέο δομημένο παραγωγικό
μοντέλο, αποτελεί μονόδρομο για την ελληνική οικονομία.
Μόνο έτσι, και πάντα με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο κύμα πανδημίας, που ήδη διανύουμε, δεν θα οδηγήσει σε
γενικευμένα περιοριστικά μέτρα, θα μπορέσει να επιτευχθεί ανάπτυξη της τάξεως του 7,5% το 2021 και αύξηση
επενδύσεων κατά 30,4%».
Το 1ο Digitalk του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συντόνισε η δημοσιογράφος, Νόνη Καραγιάννη.
Περισσότερα εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να ενισχυθεί η προστασία των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας

Την

περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των
αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας, ώστε να
διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η προστασία του σπιτιού
τους, πρότεινε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Μιλώντας στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, ο κ.
Κόλλιας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση, ναι μεν κατάφερε την
επιδότηση του ενοικίου παρά τις ενστάσεις των θεσμών,
αλλά θα πρέπει να προστατεύσει και ακόμα περισσότερο
τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν αρκεί μόνο η
καινοτόμα ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη
της πρώτης κατοικίας που έχει κατασχεθεί να συνεχίζει να
μένει στο ακίνητο, πληρώνοντας κάποιο συμφωνημένο αντίτιμο και δίνοντάς του τη δυνατότητα επαναγοράς του
ακινήτου. Θα πρέπει να επιβραβεύεται για την τήρηση των δεσμεύσεων του η συνέπεια του οφειλέτη και να
πριμοδοτείται το
φυσικό
πρόσωπο
στην
επανάκτηση
της
πρώτης
κατοικίας».
Έδωσε, μάλιστα, ως παράδειγμα προτεινόμενου μέτρου, τα καταβεβλημένα μισθώματα να αφαιρούνται από την
τελική τιμή επανάκτησης του ακινήτου.
Περισσότερα εδώ.

Άμεση νομοθετική παρέμβαση για μη επιβολή προστίμων στις ΜΥΦ 2014

Τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα για τις
υποβολές καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) του 2014, οι οποίες υποβλήθηκαν έως τις 22 Ιανουαρίου
2016, ζητά – με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, και τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Η επιστολή προέκυψε, μετά την απρόσμενη επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις για εκπρόθεσμες υποβολές
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για τη συγκεκριμένη χρονιά. Αυτό συνέβη, καθώς
παραγράφεται η 5ετής προθεσμία του ελέγχου και οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να εκδώσουν τα
δελτία ελέγχου και να κοινοποιήσουν τα αντίστοιχα πρόστιμα.
Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας, «οι περιπτώσεις, που επισύρουν πρόστιμα, είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του
ηλεκτρονικού συστήματος, που δεχόταν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με λανθασμένα αρχεία, διότι η σιωπηρή
παράταση, που είχε δοθεί αφορούσε, μόνο το μέρος των διορθώσεων στους προμηθευτές. Το σύστημα δεχόταν
μόνο το ολοκληρωμένο αρχείο πελατών και προμηθευτών με αποτέλεσμα να γίνουν χιλιάδες λανθασμένες
υποβολές χωρίς την υπαιτιότητα των λογιστών – φοροτεχνικών».
Οι ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών γίνονται αποδεκτές, όμως αυτό σημαίνει κόστος
για τις επχιειρήσεις. Για να αποφευχθεί αυτό, προτείνεται η άμεση νομοθετική παρέμβαση.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής, πατήστε εδώ.
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Οικονομικά Χρονικά 169

Ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις έχει επιφέρει η κρίση του κορωνοϊού. Αναστολές συμβάσεων και
«Συν-Εργασία» συγκατοικούν με τηλεργασία και πλήρη ή μερική απασχόληση ακόμη και εντός της ίδιας
επιχείρησης. Το πλήγμα που έχει δεχθεί η αγορά εργασίας από την πανδημία είναι βαθύ.
Με το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού να βρίσκεται σε εξέλιξη και την ανεργία να αυξάνεται, η πολιτεία θέτει
πλέγματα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού αλλά και μέτρα στήριξης της απασχόλησης, τα
οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων με διαφορετικό καθεστώς
συμβάσεων είναι το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας.
Τα «Οικονομικά Χρονικά» στο νέο τεύχος ανοίγουν το φάκελο «Κορωνοϊός και αγορά εργασίας», όπου οι
αρθρογράφοι γράφουν για την νέα εργασιακή πραγματικότητα. Όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου και χάραξη νέας στρατηγικής για την απασχόληση.
Για να διαβάσετε το περιοδικό, πατήστε εδώ.
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Προγραμματική συμφωνία με Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Στην υπογραφή συμφωνίας, που στόχο έχει
να προωθήσει δράσεις για την αντιμετώπιση του
χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, προχώρησαν ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού,
Νικόλαος Φίλιππας.
Οι δύο φορείς σύναψαν προγραμματική συμφωνία,
που στόχο έχει – μεταξύ άλλων – τη μέτρηση του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε διάφορες
ομάδες του πληθυσμού, την παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που
απασχολούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, την έκδοση ειδικού υλικού, όπως μέτρηση του
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε πανελλαδική έρευνα ή σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως
παιδιά
–
εφήβους
και
συνταξιούχους.
Το ΟΕΕ και το Ινστιτούτο θα προχωρήσουν και σε ενέργειες για την προώθηση της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής γνώσης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συστήνουν αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί,
όπως ο ΟΟΣΑ και η UNICEF.
Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανώσουν συνέδρια και ημερίδες, καταθέτοντας επιστημονικές προτάσεις, καθώς και
ειδικές δράσεις για την προώθηση της οικονομικής/χρηματοοικονομικής γνώσης σε εξειδικευμένα θέματα, όπως
υπερχρέωση, και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος, με τελικό σκοπό την ευημερία των
μελών του ΟΕΕ και των Ελλήνων πολιτών.
Το σύνολο των δράσεων θα παρακολουθείται, μέσω και ετήσιων εκθέσεων προόδου, από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Συντονισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Αίτημα παράτασης για το φορολογικό πιστοποιητικό έως τις 30 Νοεμβρίου

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020
ζήτησε, με επιστολή του προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Περισσότερα εδώ. Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.
Κατόπιν τούτου, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ.
Γεωργίου Ζαββού, ορίζεται ότι τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20
και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στα Εθνικά Μητρώα Ελεγκτών &
Αξιολογητών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό
Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του Προεδρικού
Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.
3908/2011» (Α 83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α 250) και
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (Α 117).
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΕ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν
στα καθεστώτα του νόμου αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 του ιδίου νόμου και για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998και 1892/1990.
Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για να κάνετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Ο

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου για την αξιολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί περαιτέρω
το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 7 του
Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται
στο ν. 3908/2011» (Α 83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α 250).
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΑ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα καθεστώτα του νόμου αυτού.
Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για να κάνετε την αίτηση πατήστε εδώ.
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Προσωρινή Ανακήρυξη των Συνδυασμών Υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εκλογές της 29ης
Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη των μελών της Τ.Δ. του 16ου Π.Τ.

H

Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στη N/19
Συνεδρίασή της την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ.225/1986, ανακηρύσσει
τους υποψήφιους που συμπεριλαμβάνονται στους συνδυασμούς ως παρακάτω.
Πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση για τη Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας λόγω των Μέτρων Διασποράς του
Κορωνοϊού

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο του
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού από την Κεντρική Υπηρεσία του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως
τις 4:00 μ.μ. μέχρι νεωτέρας. Οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους, μπορούν να κανονίζουν τα ραντεβού, μετά
από επικοινωνία τους στα παρακάτω τηλέφωνα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
1. Τμήμα Οργάνωσης Μελών & Λογιστών – Φοροτεχνικών: τηλ. 2132141825 ή hdmitrwo@oe-e.gr.
2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών – Συνδρομές Μελών: τηλ. 2132141844 ή 2132141845 ή syndromes@oee.gr.
Για λόγους προστασίας της υγείας, τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων της υπηρεσίας, οι
πολίτες που προσέρχονται σε προγραμματισμένο ραντεβού, θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα, που θα
έχουν προμηθευτεί οι ίδιοι, καθώς και να τηρούν τη συνιστώμενη, από τις υγειονομικές αρχές, ελάχιστη απόσταση
του 1,5 μέτρου.
Για την εγγραφή νέων μελών και για τη χορήγηση της άδειας Β’ Τάξης στους λογιστές, ισχύουν οι διαδικασίες που
περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ, πατήστε εδώ για την εγγραφή νέων μελών και εδώ για τη Β’ Τάξη.
Για επικοινωνία με τις Υπηρεσίες μας ισχύουν τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ, πατήστε εδώ.
Περισσότερα εδώ.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Webinar ΟΕΕ: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Προσωρινή Ανακήρυξη των Συνδυασμών Υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη των μελών
της Τ.Δ. του 16ου Π.Τ.
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στα Εθνικά Μητρώα Ελεγκτών & Αξιολογητών
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΕΕ: Αίτημα παράτασης για το φορολογικό πιστοποιητικό έως τις 30 Νοεμβρίου
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σημαντικές παρεμβάσεις από την ομάδα εργασίας Υπ. Εργασίας – ΟΕΕ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΕΕ: Άμεση νομοθετική παρέμβαση για μη επιβολή προστίμων στις ΜΥΦ 2014
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ: Να ενισχυθεί η προστασία των αδύναμων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας
Οικονομικά Χρονικά 169
Το 1ο Digitalk του ΟΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΕΕ: Προγραμματική συμφωνία με Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΟΕΕ για Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2021: Ανάκαμψη τύπου V υπό προϋποθέσεις
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ανακοίνωση για τη Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας λόγω των Μέτρων Διασποράς του Κορωνοϊού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα,
ΤΚ 10563
Τηλ: 2132141867
Φαξ: 2132141874
Email: press@oe-e.gr
Κεντρική Υπηρεσία
Περιφερειακά Τμήματα

